
E/APA 

Rbm‡PZbZvg~jK mfv t               

 †Rjvi bvgt nweMÄ| 

µt bs mfv Av‡qvR‡bi 

ZvwiL 

mfv Abyôv‡bi ¯’v‡bi bvg 

†Rjv/Dc‡Rjv 

mfvi cÖavb AwZw_ I Av‡jvPKe„‡›`i 

bvg 

mfvq Dcw ’̄wZi msL¨v gšÍe¨ 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

01 23/11/2020wLªt nweMÄ hye cÖwkÿY †K‡› ª̀i nj 

iæg, nweMÄ 

cÖavb AwZw_ t Rbve AvjnvR¡ 

GW‡fv‡KU †gvt Avey Rvwni, gvbbxq 

msm` m`m¨, nweMÄ-3| 

we‡kl AwZw_ t Rbve †gvnv¤§` Djø¨v 

wewcGg-‡mev,cywjk mycvi, nweMÄ| 

Rbve kvn gynv¤§` bRiæj Bmjvg, 

Dc-cwiPvjK, BmjvwgK dvD‡Ûkb, 

nweMÄ| 

45 Rb 15 Rb 60 Rb  

02 24/11/2020wLªt nweMÄ hye cÖwkÿY †K‡› ª̀i nj 

iæg, nweMÄ 

cÖavb AwZw_ t Rbve †gvnv¤§` Kvgiæj 

nvmvb, †Rjv cÖkvmK, nweMÄ| 

we‡kl AwZw_ t Rbve †gvnv¤§` Djø¨v 

wewcGg-‡mev,cywjk mycvi, nweMÄ| 

Rbve †gvt nvweeyi ingvb, Dc-

cwiPvjK, †Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, 

nweMÄ| 

50 Rb 10 Rb 60 Rb  

03 06/01/2021 খ্রিঃ 

 

evûej,nweMÄ ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`,  

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, evûej, 

nweMÄ| 

- 25 

Rb 
25 Rb  

04  

07/01/2021খ্রিঃ 

evûej,nweMÄ ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`,  

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, evûej, 

nweMÄ| 

- 25 

Rb 
25 Rb  

05 28/12/2020খ্রিঃ 1bs BDwbqb cwil` nj iæg, 

evwbqvPs,nweMÄ| 

‡gvt dLi DwÏb, 

Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi , 

nweMÄ| 

‡gvt Rvdi BKevj †PŠayix 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

evwbqvPs,nweMÄ| 

06 

Rb 

19 Rb 25 Rb  

06 10/02/2021খ্রিঃ 1bs BDwbqb cwil` nj iæg, 

evwbqvPs,nweMÄ| 

G,‡K,Gg Avãyjøvn f~Tv 

Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi , 

nweMÄ| 

‡gvt Rvdi BKevj †PŠayix 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

evwbqvPs,nweMÄ| 

17 

Rb 

08 Rb 25 Rb  

07 24/01/2021খ্রিঃ jvw`qv mtcÖvtwet PzbviæNvU, 

nweMÄ 

mZ¨wRZ ivq `vk,Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi PzbviæNvU,nweMÄ| 

dvnwg`v BqvQwgb,Dc‡Rjv gwnjv 

welqK 

Awdmvi, PzbviæNvU,nweMÄ| 

18 Rb 07 Rb 25 Rb  

08 21/03/2021খ্রিঃ evwjKv D”P wet PzbviæNvU,nweMÄ G‡KGg Avãyjøvn f~Tv 

Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi 

nweMÄ| 

‡gvt RvwKi ‡nv‡mb,wmwbqi Dc‡‡Rjv 

grm¨ Awdmvi PzbviæNvU,nweMÄ 

15 Rb 10Rb 25 Rb  

09 ২৯/১২/২০২০খ্রিঃ গ্রাম-গুমগুখ্ময়া,প ািঃ-সৈয়দগঞ্জ 

উ জেলা-নবীগঞ্জ,পেলা-হখ্বগঞ্জ । 

প্রধান অখ্িখ্ি-েনাব,এডজ াজেট গখ্ি 

পগাখ্বন্দ দাশ, াইৈ 

পেয়ারম্যান ,উ জেলা  খ্রষদ 

নবীগঞ্জ,হখ্বগঞ্জ।  

 আজলােেবৃন্দ  

১)ছাইমউখ্িন,পেয়ারম্যান,৭নংেরগাঁও 

ইউখ্  ,নবীগঞ্জ,হখ্বগঞ্জ। 

২)পমািঃ োফর ইেবাল পেৌধুরী 

উ জেলাযুবউন্নয়ন 

েম মেিমা,(অিঃদািঃ)নবীগঞ্জ,হখ্বগঞ্জ । 

১৮ Rb ০৭ Rb ২৫ Rb  



E/APA 

10 ১১/০২/২০২১খ্রিঃ গ্রাম-পুরানগাঁও,প ািঃ-

োখ্লয়ার াঙ্গাঁ 

উ জেলা-নবীগঞ্জ,পেলা-হখ্বগঞ্জ । 

প্রধান অখ্িখ্ি-েনাব, এ পে এম 

আব্দুল্লাহ ভুঞাঁ,উ  খ্রোলে,যুব উন্নয়ন 

অখ্ধদপ্তর হখ্বগঞ্জ।   

আজলােেবৃন্দ  ১)পমািঃশাদাৎ 

পহাজৈন ,উ জেলা  খ্রবার  খ্রেল্পনা 

েম মেিমা,নবীগঞ্জ,হখ্বগঞ্জ। 

২)পমািঃ োফর ইেবাল পেৌধুরী 

উ জেলাযুবউন্নয়ন েম মেিমা, (অিঃদািঃ) 

নবীগঞ্জ,হখ্বগঞ্জ । 

০০ ২৫ Rb ২৫ Rb  

11  ২৯/১২/২০20খ্রিঃ  উপজেলা পরিষদ 

 হলরুম,লাখাই,হরিগঞ্জ। 

 

 

 

প্রধান অরির িঃ েনাি এডিঃ মুশরিউল 

আলম অোদ  চেয়ািম্যান উপজেলা 

পরিষদ,  লাখাই,হরিগঞ্জ। 

আজলােকিঃ েনাি চমািঃ িখি উরিন 

উপ-পরিোলক যুি উন্নয়ন 

অরধদপ্তি,হরিগঞ্জ েনাি চমািঃ 

আিোলুি িহমান উপজেলা 

সমােজসিাঅপরিসাি েনাি চমািঃ 

ইসমাইল িালুকদাি উপজেলি সমিায় 

অরিসাি । 

সভাপরি েনাি লুরসকান্ত হােং 

উপজেলা রনি বাহী 

অরিসাি,লাখাই,হরিগঞ্জ।  

১০েন ১৫েন ২৫েন  

12 ৩০/১২/২০20খ্রিঃ 

 

 

 

 

চিঘরিয়াএসইএসরডরপ মজডল 

উচ্চরিদ্যালয় 

লাখাই,হরিগঞ্জ। 

 

প্রধান অরির িঃ েনাি লুরসকান্ত হােং   

উপজেলা রনি বাহী অরিসাি 

লাখাই,হরিগঞ্জ।  আজলােকিঃ েনাি 

চমািঃ িখি উরিন উপ-পরিোলক যুি 

উন্নয়ন অরধদপ্তি,হরিগঞ্জ । েনাি 

চমািঃআরমরুল ইসলাম আলম উপজেলা 

পরিষদ ভাইস  চেয়ািম্যান। েনাি চমািঃ 

ইসমাইল িালুকদাি উপজেলাসমিায় 

অরিসািলাখাই,হরিগঞ্জ। 

 সভাপরিিঃেনাি চমাহাম্মদ শাহোহান 

উপজেলা যুি উন্নয়ন কম বকিবা 

লাখাই,হরিগঞ্জ। 

 

০৮েন ১৭েন ২৫েন  

13 28/১২/২০20খ্রিঃ 

 

Zid D”P we`¨vjq, 

 Dc‡Rjv- nweMÄ m`i,  

†Rjv- nweMÄ| 

cÖavb AwZw_ - Rbve †gvt dLi DwÏb 

Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 

nweMÄ| 

we‡kl AwZw_ - Rbve †gvt ivwng 

DwÏb 

Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, nweMÄ m`i, 

nweMÄ| 

15 

Rb 
10 Rb 25 

Rb 
 

14 17-02-2021খ্রিঃ gvaecyi cvBjU D”P we`¨vjq G ‡K Gg Ave ỳjøvn f~Tv 

Dc cwiPvjK 

hye Dbœqb Awa`ßi 

nweMÄ| 

 

21 Rb 04 Rb 25 Rb  

15 03-03-2021খ্রিঃ wmgvwšÍK hye msMVb G Gm Gd Gg kvnRvnvb, 

†Pqvig¨vb,Dc‡Rjv 

cwil`,gvaecyi,nweMÄ| 

16 Rb 09  

Rb 

25 Rb  

 

 

 

 


